
UCHWAŁA NR XLIV.377.2022 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 
Dąbrówka Zabłotnia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991 r. 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 514 ze zm.) Rada 
Gminy  Kowala uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Kowala od Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa, Oddział Terenowy w Warszawie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
oznaczonej w ewidencji gruntównr 403/4 o pow. 0,1200 ha i 403/16 o pow. 0,1176 ha, położonej w obrębie 
Dąbrówka Zabłotnia, gm. Kowala określonej w załączniku graficznym do niniejszej uchwały, dla której w Sąd 
Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/001006368/2  z przeznaczeniem na budowę boiska 
sportowego, placu zabaw i siłowni napowietrznej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy Kowala 

 
 

Jolanta Suligowska 
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Załącznik do uchwały Nr XLIV.377.2022

Rady Gminy Kowala

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DD9FAE35-D25C-496A-B63C-21B0FB6EE7C1. Podpisany Strona 1



 
Uzasadnienie 

Pismem z dnia 21.09.2021r., Wójt Gminy Kowala zwrócił się do Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa, Oddział Terenowy w Warszawie o nieodpłatne przekazanie nieruchomości 
oznaczonejw ewidencji gruntów nr 403/4 o pow.0,1200 ha i 403/16 o pow. 0,1176 ha, położonej w obrębie 
Dąbrówka Zabłotniaz przeznaczeniem na cele wynikające z zapisów studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala tj. w zakresie budowy boiska sportowego, placu zabaw 
i siłowni napowietrznej. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt.1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991 r. 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, nieruchomości wchodzące w skład Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele związane 
z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie wodociągów 
i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości 
i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony 
zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej, za zgodą ministra właściwego 
do spraw rozwoju wsi mogą być w drodze umowy nieodpłatnie przekazane na własność jednostce 
samorządu terytorialnego. Zgodnie z otrzymanym pismem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 
12.10.2021 (data wpływu: 15.10.2021r.) w celu prowadzenia dalszej procedury, niezbędne jest podjęcie 
przez Radę Gminy  Kowala niniejszej uchwały. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kowala 

  

Jolanta Suligowska 
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